
AD\1213052PL.docx PE653.907v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2020/2131(INI)

6.10.2020

OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP
(2020/2131(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Atidzhe Alieva-Veli



PE653.907v02-00 2/13 AD\1213052PL.docx

PL

PA_NonLeg



AD\1213052PL.docx 3/13 PE653.907v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) zdefiniowano w zaleceniu Komisji (C(2003)1422) z 6 maja 2003 r.;

B. mając na uwadze, że 99 % przedsiębiorstw europejskich stanowią MŚP; mając na 
uwadze, że odpowiadają one za 50 % unijnego PKB i zatrudniają około 100 mln osób1, 
co odpowiada dwóm trzecim wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym, a to 
oznacza, że stanowią one podstawę gospodarki europejskiej i należą do kluczowych 
graczy promujących atrakcyjność terytoriów i rozwój strategicznych ekosystemów 
przemysłowych;

C. mając na uwadze, że MŚP tworzą dwie trzecie miejsc pracy, zapewniają możliwości 
szkolenia w wielu regionach i sektorach, w tym dla pracowników o niskich 
umiejętnościach, oraz wspierają dobrobyt społeczeństwa, m.in. w regionach oddalonych 
i na terenach wiejskich2;

D. mając na uwadze, że pomimo wsparcia UE i państw członkowskich europejskie MŚP 
mierzą się z ogromnym niedoborem inwestycji, który według szacunków waha się od 
20 do 35 mld EUR;

E. mając na uwadze, że MŚP mierzą się z ogromnymi wyzwaniami w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19 i że wielu z nich grozi upadłość;

F. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła zobowiązania w swojej strategii w sprawie 
małych i średnich przedsiębiorstw opublikowanej w marcu 2020 r. (COM(2020)0103);

G. mając na uwadze, że złożone procedury administracyjne i prawne poważnie utrudniają 
MŚP zwiększenie zasobooszczędności ich działalności;

H. mając na uwadze, że ponad 70 % firm w państwach UE-10 zgłaszało, iż dostęp do 
talentów stanowi przeszkodę dla nowych inwestycji3; mając na uwadze, że dostępność 
wykwalifikowanego personelu i doświadczonych menedżerów stała się jednym z 
najpilniejszych problemów, z którymi od lat mierzą się MŚP w UE4; mając na uwadze, 
że niedobór kwalifikacji jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do cyfryzacji i nowych 
technologii, ponieważ 35 % siły roboczej ma niskie umiejętności cyfrowe lub nie ma 
ich wcale;

1. podkreśla decydujący wkład MŚP, w tym firm rodzinnych, w innowacje, m.in. 
innowacje społeczne, tworzenie miejsc pracy i budowanie odpornego rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, także w regionach transgranicznych, oraz 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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zwiększanie inwestycji, konkurencyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego; wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem stopy bezrobocia w 
UE oraz ryzykiem utraty pracy przez miliony ludzi w wyniku kryzysu związanego z 
COVID-19, zwłaszcza wśród grup w najtrudniejszej sytuacji, oraz ogromnymi 
trudnościami, z którymi MŚP mierzą się ze względu na ten kryzys; uznaje, że obecnie 
MŚP borykają się z poważnymi problemami z płynnością; w związku z tym podkreśla 
pilną potrzebę ułatwienia dostępu do finansowania oraz podjęcia krótko- i 
długoterminowych środków wspierających MŚP w ich odbudowie; podkreśla również, 
że dzięki temu zrównoważone i ukierunkowane finansowanie pozwoli uzupełnić 
istniejącą lukę inwestycyjną oraz zwiększyć odporność MŚP i ich zdolność do 
wprowadzania innowacji i dążenia do bardziej cyfrowych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, a tym samym ułatwi pomyślne wdrażanie agendy cyfrowej, Europejskiego 
Zielonego Ładu i odnośnej sprawiedliwej transformacji oraz zabezpieczy europejskie 
sektory i usługi strategiczne, będzie stymulować gospodarkę i wspierać zatrudnienie 
oraz zagwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty;

2. podkreśla, że MŚP odgrywają ważną rolę w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu 
środowiskowego, społecznego i gospodarczego; 

3. uważa ponadto, że rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi szansę dla MŚP 
dzięki tworzeniu miejsc pracy, nowych rynków i zwiększonej efektywności 
przedsiębiorstw;

4. podkreśla, że prawodawstwo Unii musi być przyjazne dla MŚP; apeluje do Komisji o 
konsekwentne stosowanie testu MŚP, co pomogłoby wdrożyć ważną zasadę „najpierw 
myśl na małą skalę” w celu wykorzystania pełnego potencjału jednolitego rynku UE; 
popiera plany Komisji, by powołać pełnomocnika UE ds. MŚP, który zajmowałby się 
kwestiami i rozwiązaniami dotyczącymi MŚP oraz ułatwiałby ich realizację;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia Komisji w sprawie MŚP odnosi się do 
działań na rzecz uproszczenia jako jednej z trzech podstaw prac UE w dziedzinie MŚP; 
uważa, że ograniczenie biurokracji stanowi istotny warunek umożliwiający odbudowę 
gospodarki, innowacyjność i transformację w kierunku m.in. produkcji przyjaznej 
klimatowi, a także warunek konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw;

6. uważa, że wyeliminowanie zbędnych obciążeń regulacyjnych przez regularną ocenę 
wymogów administracyjnych i uproszczenie zasad dotyczących dostępu MŚP i osób 
rzeczywiście samozatrudnionych do finansowania stanowią podstawę nowej 
europejskiej strategii MŚP w obliczu potrzeby wspierania szybkiej odbudowy 
gospodarki i tworzenia większej liczby miejsc pracy; podkreśla, że najlepszym 
sposobem na osiągnięcie wydajności i stabilności ram prawnych jest zaangażowanie 
partnerów społecznych w proces podejmowania decyzji;

7. podkreśla, że MŚP, w których trwa proces zrównoważonej i cyfrowej transformacji, 
będą wymagały szczególnej uwagi w dziedzinie polityki i środków wspomagających; 
podkreśla, że pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie rozwiązań cyfrowych, w 
szczególności telepracy, ponieważ oferują one liczne możliwości, w tym większe 
możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zmniejszenie emisji CO2 
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związanych z codziennymi dojazdami do pracy, elastyczne modele organizacji pracy, 
lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz możliwości 
znacznego zwiększenia wydajności, zarządzania przedsiębiorstwami i odporności MŚP, 
ale jednocześnie budzą obawy co do prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 
wzywa Komisję do zaproponowania ram prawnych określających jasne wspólne 
minimalne normy i warunki zdalnej pracy w UE, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, a jednocześnie wspierać wydajność i konkurencyjność europejskich 
MŚP;

8. sądzi ponadto, że w celu harmonizacji cyfrowych aspektów jednolitego rynku oraz 
wspierania rozwiązań w obszarze administracji elektronicznej potrzebny jest ambitny 
program polityczny z jasnym harmonogramem; apeluje o normalizację i cyfryzację 
procedur i formularzy administracyjnych, co długofalowo pomoże MŚP;

9. podkreśla, że programom kluczowym dla konkurencyjności i rozwoju MŚP zawartym w 
następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) należy zagwarantować 
wystarczający poziom finansowania;

10. uważa, że unijne narzędzia służące odbudowie i odpowiednie programy WRF powinny 
być w pełni wykorzystywane w celu uzupełniania programów krajowych oraz wspierać 
MŚP – w szczególności w sektorach i regionach najbardziej dotkniętych pandemią, w 
tym MŚP prowadzące działalność w regionach przygranicznych, na które poważnie 
wpłynęło zamknięcie granic między państwami członkowskimi – aby chronić miejsca 
pracy, dochody i wiedzę fachową, a także dążyć do zapewnienia UE strategicznej 
niezależności przemysłowej, innowacyjności i czołowej pozycji na rynku technologii; 
przypomina również, że narzędzia te muszą przyczyniać się do osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania zasad Europejskiego filaru praw socjalnych i 
porozumienia paryskiego;

11. apeluje do Komisji, by dopilnowała komplementarności między celami strategii dla 
europejskich MŚP, nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zaktualizowanego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz 
europejskiej strategii przemysłowej; wzywa także Komisję i państwa członkowskie do 
lepszej koordynacji różnych instrumentów finansowych dla MŚP;

12. przypomina w związku z tym, jak ważna jest pomoc techniczna dla MŚP i osób 
samozatrudnionych, w szczególności na początkowym etapie wdrażania funduszy i 
programów europejskich;

13. podkreśla, że strategia na rzecz MŚP powinna ułatwiać im dostęp do finansowania, 
nawet w przypadku bardzo małych projektów i odpowiednich narzędzi finansowania 
społecznościowego; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do poprawy 
dostępu do kredytów na mniejszą skalę;

14. podkreśla, że MŚP muszą mieć dostęp do zamówień publicznych, ponieważ 
zamówienia publiczne będą stanowić dźwignię napędzającą odbudowę; podkreśla w 
związku z tym, że należy przeciwdziałać nieuczciwym kryteriom kwalifikacji;

15. podkreśla, że działania związane z MŚP powinny znaleźć się w centrum unijnych 
strategii i inicjatyw, w szczególności tych dotyczących odbudowy gospodarczej, oraz 
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transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także iść w parze ze środkami mającymi na 
celu promowanie przedsiębiorczości i ochronę pracowników; podkreśla w związku z 
tym konieczność zapewnienia poszanowania zasady równego traktowania pracowników 
oraz sprawiedliwych warunków pracy i zatrudnienia w odniesieniu do wszystkich, w 
tym pracowników mobilnych;

16. podkreśla potrzebę dalszego ułatwiania MŚP i osobom samozatrudnionym dostępu do 
jednolitego rynku oraz promowania mobilności pracowników; podkreśla, że dobra 
koordynacja między państwami członkowskimi i regionami ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia ochrony MŚP i osobom samozatrudnionym prowadzącym działalność 
transgraniczną, a także pracownikom transgranicznym, sezonowym, przygranicznym i 
delegowanym; wzywa do zagwarantowania, że przedsiębiorstwa, osoby 
samozatrudnione i pracownicy będą mieli dostęp do jasnych i przejrzystych informacji 
na temat zasad, których muszą przestrzegać, oraz przysługujących im praw, w tym za 
pośrednictwem portali internetowych pełniących funkcję punktów kompleksowej 
obsługi;

17. jest zdania, że poprawa i wdrożenie przepisów UE dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla mobilności i ochrony 
pracowników, w szczególności tych znajdujących się w niepewnej sytuacji; podkreśla w 
związku z tym potrzebę szybkiego i wyważonego porozumienia w sprawie przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

18. apeluje do Komisji o wprowadzenie europejskiego numeru zabezpieczenia społecznego, 
by zapewnić pracownikom pewność prawa i ułatwić pracę przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, świadczącym usługi transgraniczne, a jednocześnie skutecznie 
kontrolować praktyki podwykonawcze i przeciwdziałać nadużyciom świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrażania i egzekwowania prawa Unii, aby ułatwić swobodny 
przepływ i ochronę socjalną pracowników, a także transgraniczne świadczenie usług, 
zapewniając w ten sposób równe warunki na jednolitym rynku;

19. przypomina, że swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem o 
kluczowym znaczeniu dla jednolitego rynku; przypomina ponadto o znaczeniu 
wspierania mobilności pracowników w całej Europie; podkreśla, że choć podjęto szereg 
ważnych środków, by wspierać przedsiębiorstwa mierzące się z pandemią COVID-19, 
należy teraz skoncentrować się szczególnie na łagodzeniu długofalowych skutków 
kryzysu;

20. przypomina, że wszyscy pracownicy na jednolitym rynku muszą mieć prawo do 
korzystania z możliwie najwyższego poziomu ochrony w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i higieny pracy niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa, które ich 
zatrudnia, miejsca zatrudnienia czy umowy, na podstawie której wykonują pracę;

21. wzywa do systematycznego stosowania środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy i z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz pkt 8 oświadczenia Komisji w związku z 
przedłożeniem dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 dotyczącej profilaktyki oraz ochrony 
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zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych są 
lub mogą być narażeni na kontakt z SARS-CoV-25; uważa, że takie wytyczne, w tym 
pisemne instrukcje, powinny być nadal dopracowywane i oparte na regularnych 
konsultacjach z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić 
skoordynowaną, aktualną i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia w przyszłości 
transgranicznych zagrożeń zdrowia publicznego;

22. zachęca państwa członkowskie do zwiększania świadomości w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowania wszelkich działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w tym, w stosownych 
przypadkach, w drodze inspekcji; ponadto jest zdania, że MŚP zatrudniające 
pracowników sezonowych i transgranicznych zasługują na szczególną ochronę;

23. podkreśla, że konieczne jest zapewnienie skutecznego i szybkiego wprowadzenia w 
życie protokołów zdrowotnych oraz ich stosowania przez pracowników różnych 
sektorów zawodowych, w szczególności za pomocą szkoleń w miejscu pracy;

24. oczekuje wniosku Komisji w sprawie nowej strategii w obszarze bezpieczeństwa i 
higieny pracy na lata 2021–2027, która ma obejmować wizję zerowego poziomu 
śmiertelnych i poważnych urazów i chorób związanych z pracą; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy;

25. uznaje szczególną sytuację MŚP dotyczącą wprowadzania środków prawnych 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że podnoszenie świadomości, wymiana dobrych praktyk, konsultacje, 
przyjazne dla użytkownika przewodniki i platformy internetowe odgrywają kluczową 
rolę we wspieraniu MŚP w przestrzeganiu wymogów regulacyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (OiRA) UE-OSHA oraz inne 
narzędzia elektroniczne w państwach członkowskich mające na celu propagowanie 
przestrzegania przepisów i kultury zapobiegania, w szczególności w 
mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach;

26. apeluje do Komisji o zapewnienie, by pracownicy mieli prawo do informacji, 
konsultacji i uczestnictwa, oraz o włączenie tej zasady do strategii MŚP; podkreśla, jak 
ważne jest istotne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli na szczeblu 
przedsiębiorstwa, również w odniesieniu do decyzji w sprawie dekarbonizacji i 
cyfryzacji; podkreśla znaczenie skutecznego dialogu społecznego i potrzebę 
wzmocnienia partnerów społecznych, aby rozszerzyć zasięg rokowań zbiorowych i 
podjąć środki promujące dużą liczebność związków zawodowych i organizacji 
pracodawców w kontekście nowej strategii MŚP;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by pilnie wsparły przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP, przez ograniczenie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i 
ułatwienie dostępu do płynności; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowany przez Komisję europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE); 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia MŚP dostępu do 
alternatywnych możliwości finansowania, takich jak unie kredytowe lub inwestorzy 

5 Dz.U. C 212 z 26.6.2020, s. 8.
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private equity; apeluje o utworzenie w ramach planu odbudowy programów budowania 
zdolności mających na celu pomóc MŚP, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwom, 
w dostosowaniu ich działalności do rynków dotkniętych pandemią COVID-19;

28. z zadowoleniem przyjmuje pomoc finansową zapewnioną przez Komisję na ratowanie 
miejsc pracy za pomocą instrumentu SURE oraz uważa, że europejski program 
reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych może stanowić kolejne narzędzie 
towarzyszące transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, cyfrowej gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz przyczyniające się do odporności gospodarki europejskiej, a w 
szczególności europejskich MŚP; w związku z tym oczekuje na wniosek Komisji 
zapowiedziany przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen;

29. podkreśla, że polityka ukierunkowana na MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up nie 
może stwarzać im możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów, zmniejszać 
ochrony pracowników i konsumentów ani zwiększać ryzyka oszustw korporacyjnych, 
działalności przestępczej i zakładania firm przykrywek; przypomina w związku z tym, 
że Parlament odrzucił kontrowersyjny wniosek Komisji w sprawie europejskiej e-karty 
usług;

30. podkreśla, że uczciwa konkurencja stanowi podstawową zasadę jednolitego rynku; 
ostrzega, że równanie w dół w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i 
norm opodatkowania, w tym przez sztuczne ustalenia, stoi w rażącej sprzeczności z 
uczciwą konkurencją opartą na jakości i zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że na 
dumpingu socjalnym w pierwszej kolejności tracą pracownicy, konsumenci i MŚP 
przestrzegające prawa;

31. podkreśla, że nieuczciwa konkurencja na jednolitym rynku szkodzi przedsiębiorstwom 
przestrzegającym przepisów, w szczególności MŚP; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań w celu zwalczania nieuczciwej 
konkurencji, w tym pracy nierejestrowanej; podkreśla ponadto, że należy również zająć 
się problemem nieuczciwej konkurencji w gospodarce cyfrowej;

32. jest zdania, że polityka podatkowa dotycząca MŚP powinna sprzyjać zrównoważonemu 
rozwojowi i tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości;

33. podkreśla, że zaawansowane technologie przełomowe, takie jak technologia blockchain, 
sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie w chmurze i obliczenia wielkiej skali (HPC), 
mogą zwiększyć konkurencyjność MŚP; podkreśla, że należy zwiększać świadomość na 
temat dużego potencjału rozwiązań opartych na AI oraz zagrożeń, jakie stwarzają; 
podkreśla, że należy prowadzić badania naukowe dotyczące zmian społecznych 
wywołanych przez AI; wzywa UE do wspierania transformacji cyfrowej i ekologicznej 
przez inwestycje w AI gwarantujące stosowanie zasady „kontrola w rękach człowieka” 
oraz w inicjatywy na rzecz uczenia się przez całe życie, zmiany i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania umiejętności cyfrowych, z naciskiem na nabywanie w 
obrębie MŚP umiejętności ludzkich i społecznych oraz zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych i kwalifikacji z myślą o przyszłych zawodach i sektorach, które pojawią się 
w wyniku przejścia na zrównoważoną gospodarkę neutralną dla klimatu; podkreśla 
potrzebę modernizacji systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawy 
kwalifikacji, w szczególności odnośnie do umiejętności cyfrowych; podkreśla w 
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pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia niedopasowaniu umiejętności i kwalifikacji do 
potrzeb rynku pracy;

34. wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do promowania, 
wzmacniania i wspierania przygotowania zawodowego, aby ułatwić trwałą integrację 
młodych ludzi na rynku pracy; podkreśla, że kształcenie i szkolenie w zakresie 
przedsiębiorczości, które zwiększa wiedzę i umiejętności biznesowe, odgrywa 
kluczową rolę w dostosowywaniu MŚP do jednolitego rynku; apeluje o jak najlepsze 
wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do stawiania czoła tym 
wyzwaniom;

35. podkreśla w związku tym, że problem niedopasowania umiejętności i kwalifikacji 
można rozwiązać dzięki lepszemu wykorzystaniu transgranicznego rynku pracy;

36. uważa, że w przypadku rekrutacji wykwalifikowanych pracowników ważnym aspektem 
zapewniającym przewagę konkurencyjną MŚP jest postrzeganie ich jako atrakcyjnego 
pracodawcy ze względu na dobre warunki pracy i zatrudnienia; podkreśla znaczenie 
szkolenia i kształcenia w miejscu pracy;

37. podkreśla, że przedsiębiorczość jest ważnym motorem inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
konkurencyjności, a także skutecznym narzędziem promowania włączenia społecznego; 
apeluje do Komisji i państw członkowskich, by promowały i wspierały rozwój 
przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ułatwiały 
tworzenie nowych modeli biznesowych wśród MŚP; wzywa zatem państwa 
członkowskie, by wykorzystały przyszły Europejski Fundusz Społeczny Plus i nowe 
możliwości inwestowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
do rozwijania umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości;

38. podkreśla, jak ważne jest wspieranie przedsiębiorczości, w tym wśród kobiet i 
młodzieży; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by sprzyjały przedsiębiorczości 
kobiet i aktywnie ją wspierały na szczeblu europejskim i krajowym, w szczególności za 
pomocą lepszego dostępu do finansowania lub szkoleń oraz zapewnienia lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ kobiety należą do 
grup, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19;

39. podkreśla, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane, jeśli chodzi o poziom 
zatrudnienia oraz stanowiska kierownicze6, i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji skoncentrowane szczególnie na wzmacnianiu pozycji kobiet i poprawie 
równowagi płci w europejskim ekosystemie MŚP;

40. apeluje o wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji płacowej ze względu na wiek lub 
płeć oraz wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały wszystkim pracownikom 
– zgodnie z prawem krajowym i praktykami krajowymi – prawo do godnego 

6 OECD/Unia Europejska (2019), „The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship” 
[Brakujący przedsiębiorcy 2019: Strategie polityczne na rzecz przedsiębiorczości inkluzywnej], OECD 
Publishing, Paryż, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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wynagrodzenia w drodze układów zbiorowych pracy lub ustawowego wynagrodzenia 
minimalnego;

41. podkreśla, że MŚP muszą przyczyniać się do przezwyciężenia luki w zatrudnieniu 
między kobietami i mężczyznami oraz zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze 
względu na płeć na rynku pracy między innymi przez zagwarantowanie lub wspieranie 
placówek opieki nad dziećmi, urlopu opiekuńczego i elastycznego czasu pracy dla 
opiekunów, a także zapewnienie równego wynagrodzenia za tę samą pracę oraz 
przejrzystości wynagrodzeń;

42. podkreśla znaczenie gospodarki społecznej i solidarnej, która zapewnia zatrudnienie 
ponad 11 milionom osób7; zwraca ponadto uwagę na potencjał przedsiębiorstw 
społecznych i inwestycji o wpływie społecznym w odniesieniu do ułatwiania integracji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami i innych słabszych grup; podkreśla potrzebę 
wspierania przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej przez 
tworzenie środowiska sprzyjającego ich rozwojowi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wspierały zakładanie i działania przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw gospodarki solidarnej;

43. wzywa Komisję do uznania, promowania i ochrony MŚP sprzyjających włączeniu 
społecznemu z myślą o stworzeniu stałego zatrudnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami na rynku pracy; podkreśla potencjał przedsiębiorstw i 
organizacji gospodarki społecznej w ułatwianiu integracji zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami; dodatkowo podkreśla, jak ważne jest zapewnienie 
ukierunkowanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz 
gospodarki społecznej; przypomina, że MŚP prowadzone przez słabsze grupy społeczne 
mają trudniejszy dostęp do finansowania i potrzebują ukierunkowanego wsparcia;

44. zaleca wzmocnienie wymiany między państwami członkowskimi pomyślnych inicjatyw 
skoncentrowanych na MŚP oraz najlepszych praktyk; zaleca ponadto ustanowienie 
platform wymiany między MŚP opracowującymi innowacyjne, przełomowe 
technologie; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, by 
zainicjować program dla cyfrowych wolontariuszy, który pozwoli młodym 
wykwalifikowanym osobom i doświadczonym osobom starszym dzielić się 
kompetencjami cyfrowymi z tradycyjnymi przedsiębiorstwami; podkreśla znaczenie 
budowania ściślejszej współpracy między MŚP, instytutami badawczymi, 
uniwersytetami i sektorem edukacji, by zapewnić dopasowanie umiejętności do potrzeb 
rynku pracy;

45. apeluje o szybkie wdrożenie patentu europejskiego w celu promowania potencjału 
innowacyjnego MŚP;

46. uważa, że nowa strategia dla europejskich MŚP może przynieść pozytywne skutki 
jedynie dzięki zintegrowanemu planowaniu strategicznemu, łączącemu zasoby 
podmiotów europejskich, instytucji regionalnych i lokalnych, klastrów przemysłowych, 
partnerów społecznych, uniwersytetów i grup badawczych; podkreśla w związku z tym 
znaczenie struktur wsparcia, takich jak sieci MŚP, punkty kompleksowej obsługi, 
agencje rozwoju regionalnego, klastry innowacyjne i doradztwo w zakresie 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_pl 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_pl
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rozpoczynania działalności, przy tworzeniu lokalnych i regionalnych łańcuchów 
wartości;

47. uważa, że zapobieganie upadaniu przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla 
zachowania miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonej odbudowy gospodarki; jest 
zdania, że UE powinna zatem opracować i wzmocnić mechanizmy wczesnego 
ostrzegania, by rozpoznawać przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji i pomagać im uniknąć 
niewypłacalności; sądzi, że należy odpowiednio przekierować finansowanie i programy 
europejskie;

48. przypomina, że kryzys związany z COVID-19 silnie dotknął mikroprzedsiębiorstwa i 
osoby samozatrudnione; podkreśla, że MŚP, mikroprzedsiębiorstwa i osoby 
samozatrudnione często mają trudności z dostępem do mechanizmów pomocowych 
ustanowionych przez państwa członkowskie, w szczególności do rozwiązań w zakresie 
pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, które są niezbędne dla ochrony miejsc pracy; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje niedawną poprawkę do tymczasowych ram 
środków pomocy państwa pozwalającą państwom członkowskim świadczyć wsparcie 
publiczne wszystkim mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom; wyraża 
jednak zaniepokojenie z powodu nierównego rozłożenia pomocy państwa; przypomina, 
że pomoc państwa nie powinna prowadzić do zakłóceń na jednolitym rynku;

49. wzywa państwa członkowskie do opracowania aktywnej polityki rynku pracy, 
wspierania badań naukowych i innowacji, a także zapewnienia dobrej jakości usług 
publicznych i infrastruktury, aby zachęcać sektor prywatny do inwestowania w MŚP;

50. apeluje do Komisji, by rozważyła potrzebę ustanowienia punktów kompleksowej 
obsługi mających wspierać umiędzynarodowienie MŚP, np. przez udzielanie informacji 
na temat funduszy i dotacji na analizy wykonalności technicznej innowacyjnych 
produktów biznesowych i wszelkich innych istotnych informacji na temat 
umiędzynarodowienia;

51. uważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wpłynęło 
negatywnie na MŚP w UE, szczególnie na te utrzymujące na co dzień relacje biznesowe 
ze Zjednoczonym Królestwem; podkreśla, że w nowym partnerstwie ze Zjednoczonym 
Królestwem należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzną sytuację MŚP, apeluje do 
UE i Zjednoczonego Królestwa, by dążyły do uproszczenia wymogów i formalności 
dotyczących procedur celnych dla MŚP, tak by uniknąć wszelkich dodatkowych 
obciążeń administracyjnych, oraz zachęca strony do ustanowienia punktów 
kontaktowych dla MŚP.
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